
Hjorten Hjalte
Øv dig på at male pels og skabe realistiske malerier med flere lag

Hvad kan projektet lære dig? Leg med lag for at skabe pels på to forskellige måder – og et royalt 

gevir til kongen af de danske skove. Samtidig får du også udnyttet din str. 0 pensel til fulde.

Se videoguiden her: Log ind på din profil på Selvtid.dk og find alle videoguides

Farver:  238 – Gamboge. 311 – Vermilion. 339 – Light oxide red. 645 – Hooker green deep.

Overfør omrids med grafitpapir.
Læg dine første lyse lag på hele
Hjalte. Gevir: svag grønlig brun.
Krop: klassisk brun med en rødlig
undertone. Næse + øjne område:
sort (bland alle farver, mest grøn.
Hvis du har blå, så tilføj lidt).
Ansigt: lys klassisk brun. Undgå
de lyseste områder i øret. Du
blander brun med rød og grøn,
men leg lidt med det og test
forskellige kombinationer!

Nu skal vi videre til det næste lag!
Bland en mellemtone af gevirets
farve. Brug en tørbørste teknik til
at skabe struktur i geviret (dup
din pensel 97 % tør). Til ansigtet,
brug str. 0 og lav en duppe
bevægelse, hvor du efterlader
lidt luft hist og her. Til de lyseste
områder – brug samme farve
som step 1. Derefter brun (kæbe),
grønbrun (midte og øre) og
rødbrun (pande).

Bland en mørk brun og rødbrun. Læg
et tyndt lag vand på hele Hjaltes krop.
Læg den rødbrune farve på toppen af
ryggen. Brug ellers den brune farve til
at fremhæve Hjaltes mørkeste pels.
‘Swipe’ hurtigt penslen over kroppen
for pelslignende struktur. Læg to lag
mens kroppen er lidt våd, lad farverne
blande sig en smule sammen og løft
malingen med en tør pensel, hvis det
flyder ind på de lyse områder.

Bland en meget pigmenteret brun
med mest grøn i. Brug din nye str.
0 pensel til at male gevirets
mørkeste områder med samme
tørbørste teknik som i step 2.

Med str. 0, gentag også step 2 på
ansigtet med mørkere, mere
markante farver. Brug tørbørste
teknikken, hvis du mangler struktur
og i midten af ørerne. Mal næsen ind
(lidt lyserøde næsebor) og skygger på
snuden.

Detaljer! Mal øjnene ind med din
str. 0 pensel (husk, husk, husk at
efterlade lidt hvidt). Fremhæv
munden med en tynd mørk streg.
Lidt prikker på næsen – og voila!
Hjalte og i live og klar til at
imponere.




